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 .واالهِومنِوصحب هِوآل هِهللاِرسولِ ِعلىِوالسالمِ ِوالصالةِ ِللِ ِحلمدِ واِهللاِبسمِ 

তফমেয াঅনামচ-কানামচ াফস্থানকাযী াঅভায ভুতরভ বাাআগণ! াঅারাভু াঅরাাআকুভ য়া যাভাতুল্লাত য়া ফাযাকাতু।  

াভদ  ারামতয য-  

ভুজাতিদ াআভাভ  ফীয ভুজাতদ াাআখ উাভা তফন রামদন য. এয ামথ কাটামনা সৃ্মততগুমরা তনময় াঅজমক াঅমরাচনায তিতীয় 

ফব। াঅল্লা তা‘াঅরা যমন াঅভামদয করমক াাআমখয ামথ তাাঁয যভমতয ছায়াতমর একতিত কমযন। ূমফবয াক্ষাৎকাময 

াঅতভ এাআ তফলয়তট উমল্লখ কমযতছরাভ, ভুতমন উম্মত াাআখ উাভা য. এয সৃ্মততগুমরা তনময় াঅমরাচনায এাআ ফবগুমরা মফ 

একটু তবন্ন ধযমনয। াাআমখয াতন্নমধে াফস্থানকাযীগণ খুফ বামরাবামফাআ াফগত াঅমছন যম, াাআখ উাভা য. এয ফেতিমেয 

একতট াঅদতবক তদক মে: তততন তানমীভ  াাংগঠতনক যগাাঁড়াতভ যথমক এমকফামযাআ ভুি তছমরন। এভন যরাক খুফ কভাআ ময় 

থামক, মাযা াাংগঠতনক যগাাঁড়াতভ যথমক ভুি থামকন। াাআখ উাভা য. যাআ কভ যরাকমদযাআ একজন তছমরন। াঅভায স্মযণ 

াঅমছ, জারারাফাদমক তফজময়য াামযন  াঅক্রভমণয যনতৃে যদয়ায জনে মখন াঅতভ াাআমখয তনকট যৌঁছরাভ; তখন ফ 

াংগঠমনয বাাআমদযমক াাআমখয াম একতিত াফস্থায় যদখরাভ। াআখয়ান, জাভা‘াঅতুর তজাদ াঅযফ-ানাযফ, াআযামকয, 

এভনতক কর ভুজাতদ াথীযা াাআখমক তঘময একতিত ময়তছর। এাআ াফস্থা যদমখ াঅতভ াঅনমে াঅত্মাযা ময় যগরাভ। তখন 

াতনোমে এাআ কথা ফমর উঠরাভ, ভাাাঅল্লা! য উাভা তফন রামদন কতাআ না যৌবাগে াঅনায! াঅতন করমক এাআ 

তজামদয ভান রক্ষে-উমিমেয য এফাং এাআ করোণকয কামজয য একতিত কময যপমরমছন। াাআখ উাভা য. এয 

াঅমযকতট উমল্লখমমাগে দৃতিবতি তছর, য যকান াংগঠমনয যরাক ফা যকান তানমীমভয যরাক, তততন এতদমক যখয়ার কযমতন না; 

াাআখ ভুতরভমদয করোমণয জনে প্রমতেক জ্ঞানী ফেতিয ামথাআ যাভব কযমতন। এভনতক তততন ানে াংগঠমনয বাাআমদযমক 

তনমজয কামজ ফেফায কযমতন এফাং স্বতন্ত্র দাতয়মে তনময়াতজত যাখমতন। কামযা ভামঝ মতদ যকামনা যমাগেতা যদখমতন; তামর 

তায যথমক তযূণব পায়দা যনয়ায যচিা কযমতন এফাং তামক যম যকামনা গুরুেূণব কামজ রাতগময় যাখমতন। 

াাআখ উাভা য. এয উস্তাদ াাআখ উভয াঅবু্দয যভান য. এয ভুতিয জনে মথাাধে যচিায ঘটনাতটাআ এয প্রভাণ। তততন 

াাংগঠতনক যগাাঁড়াতভ যথমক তযূণবরূম ভুি তছমরন। াাআখ উভয াঅবু্দয যভান য. এয ভুতিয জনে মখন প্রমচিা চরতছর; 

তখন াঅতভ খুফ কাছ যথমকাআ এ তফলয়তট রক্ষে কমযতছ। কময়কফায তততন এ তফলয়তট তনময় াঅমরাচনায ফেফস্থা কমযতছমরন। 

এভনতক শুধুভাি এাআ তফলময়য জনোআ একতট তফমল কনপামযমেয াঅময়াজন কমযতছমরন। যমখামন তফতবন্ন াংগঠমনয বাাআময়যা 

াঅমরাচনা কমযতছর। াাআখ উাভা য. যমাগেতাম্পন্ন প্রমতেক বাাআময়য ামথাআ াাআখ উভয াঅবু্দয যভান য. এয ভুতিয 

ফোাময াঅমরাচনা কমযমছন। এাআ কনপামযমেয উতস্থত কমরাআ এাআ ফোাময াক্ষী; মাযা য়মতা এখন াঅভায াঅমরাচনা 

শুনমছন। একফায, াাআখ উভয াঅবু্দয যভান য. এয ভুতিয জনে যচিা কযতছমরন; এভন কময়কজন বাাআ ফরমরন, াঅভযা 

াাআখ উাভায ামথ এাআ ফোাময মমাতগতায জনে কথা ফরমফা। াঅতভ তামদয তনময় াাআমখয তনকট যৌঁছরাভ; তখন তততন 

জারারাফামদয তনকটাফতবী একতট উতেকায় াফস্থান কযতছমরন। যমখামন চাযামাআ তছর ভুজাতদীনমদয ঘাাঁতট। াামড়য া 

তদময় খুফ ুেয নদী প্রফাতত তের। দৃেটা তছর খুফাআ ভমনাযভ। এটা ঐ স্থান; যমখামন ফম াাআখ যাআ ঐততাতক থ 

ফাণী উচ্চাযণ কমযতছমরন, ‚াঅমভতযকা ততক্ষণ মবন্ত তনযাত্তা রাব কযমফ না; মতক্ষণ মবন্ত না াঅভযা তপতরতস্তমন তনযাত্তা 

রাব কতয।‛ াতাঃয াঅতভ যখামন যৌঁমছ াাআখ াঅফু াপ য.  াাআখ উাভা য. এয ামথ এাআ তফলময় াঅমরাচনা 

কযরাভ। াাআখ উাভা য. ফমর উঠমরন, াঅতভ যতা এাআ তফলময়য জনে ফ তকছু কযমত প্রস্তুত। াঅতন এাআ বাাআমদয কামছ 

তজজ্ঞাা করুন, মতদ াঅভায এাআ তফলময় যচিায যক্ষমি যকামনা াূণবতা যথমক থামক; তামর াঅতভ যটা ূণব কযায জনে প্রস্তুত 
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াঅতছ। াতাঃয াঅতভ যাআ বাাআমদয ফররাভ, াাআখ যতা এাআ কথা ফরমছন; তখন তাযা ফরমরন, না াঅভযা এাআ কথা ফরতছ না 

যম, াাআখ যকামনা াূণবািতা যযমখমছন। ফযাং াঅভযা যতা এাআ ফোাময াাআখমক মমাতগতা কযমত চাাআ। 

াঅল্লা তা‘াঅরায ানুগ্রম াঅভযা ভুতরভ ফেীমদয ভুতি কযায জনে, তফমলকময াাআখ উভয াঅবু্দয যভানমক ভুি কযায 

জনে াঅমভতযকান াআয়াহুদী য়ানব াঅাআতনিাাআনমক ফেী কযমত ক্ষভ ময়তছ। তায ভুতিয জনে যম তবগুমরা যযমখতছ, তায ভামঝ 

একতট উমল্লখমমাগে তব মরা: াাআখ উভয াঅবু্দয যভান য. যক ভুতি যদয়া এফাং তাাঁয তযফামযয তনকট তাাঁমক ী 

ারাভামত যৌঁমছ যদয়া। ফাতক তবগুমরায ভামঝ উমল্লখমমাগে তকছু তব মরা: যফান াঅতপয়া তিীকামক ভুতি যদয়া এফাং াাআখ 

াঅফু াভজা ভুাতজয ঐ কর ফেীমদয ভুতি যদয়া; মামদযমক াঅর-কাময়দায ামথ মৃ্পিতায কাযমণ ফেী কযা ময়মছ। 

মায ামথ াঅমযা ামনক তব যময়মছ, াঅনাযা তফস্তাতযত াঅভায তবতডমত যদখমত ামযন। াঅল্লা তা‘াঅরায কামছ দুাঅ 

কযতছ- তততন যমন াাআখ উভয াঅবু্দয যভামনয ভুতিমক েযাতিত কমযন এফাং ফাতক কর ভুতরভমক ভুতিয যনয়াভত দান 

কমযন।  

াঅভায াআো াঅমছ, াঅতভ াাআমখয াঅমযা তকছু ভান াঅদব তনময় াঅমরাচনা কযমফা। াাআখ উাভা য. খুফাআ মামদ তথা 

দুতনয়াতফভুখ তছমরন। ফাস্তফতা মে, াাআখ উাভা য. এয মুদ তথা দুতনয়াতফভুখতায ফোাযতট কামযা াজানা নয়। ফায জানা 

াঅমছ, াঅযমফয এাআ যকাতটতত  ম্ভ্রান্ত ফেতি তনমজয ভস্ত ম্পদ াঅল্লা তা‘াঅরায যাস্তায় খযচ কময তদময়মছন। তকন্তু 

এখামন াঅতভ াাআমখয াততফাতত জীফন-মামনয ভাঝ যথমক তকছু দুতনয়াতফভুখতায উদাযণ াঅনামদয াভমন য কযমফা। 

াাআখ উাভা য. এয ঘময মখন যকউ প্রমফ কযমতন; তখন তাাঁয ঘমযয াফস্থা যদমখ াঅশ্চমবাতিত ময় যমমতন! তাাঁয ঘময 

কামঠয তকছু যচয়ায, প্লাতিমকয তকছু চাটাাআ ফেতীত াঅয তকছুাআ তছর না। াথবাৎ এমকফামযাআ ভার-াভানাতফীন একটা াফস্থা। 

াাআখ মখনাআ াঅভামদযমক তনমজয ঘময খাফায যখমত ডাকমতন, তখন তায ঘময মা উতস্থত থাকমতা; তাাআ াভমন তযমফন 

কযমতন। রুতট, ফতজ াঅফায কখমনা বাত। াাআমখয াআো মরা: ভুজাতদীনযা মামত াঅযাভ-াঅময়ময, যবাগ-তফরাময জীফন 

যথমক এমকফামযাআ দূময থামক। এভনতক মখন াঅভযা কযয়াতুর াঅযমফয ভমধে তছরাভ; াঅল্লা তা‘াঅরা যমন এাআ ফযকতভয় 

ফতত এফাং দখরকৃত ভস্ত ভুতরভ বূখণ্ডমক ভুতরভমদয ামত াঅফামযা তপতযময় যদন। তখন াাআখ াতধকাাং ভয়াআ 

বাাআমদযমক এাআ ফোাময উৎা তদমতন, মামত কময তাযা তনমজয ঘময তফদুেমতয ফেফস্থা না কময এফাং তফদুেৎ ছাড়াাআ থাকায 

াবো কময। াঅফায ভামঝ ভামঝ এ ফোাময খুফ কমঠাযতা যদখামতন। াঅতভ ভামঝ ভামঝ াাআমখয ামথ তকছু তফতকব কযতাভ 

যম, এাআ কমঠাযতায কাযণ তক? তততন ফরমতন, ‘মামত ভুজাতদীনযা এাআ যবাগ তফরাময জীফনমক তজামদয ত্রু ভমন কময। 

এফাং যম তদন তামদয প্রতক্ষণ কতঠন তযতস্থততমত মফ, তখন তাযা তজামদয কিমক খুফ জবামফ যভমন তনমত াযমফ। এফাং 

যকামনা কতঠন তযতস্থততাআ তামদযমক তজাদ যথমক দূময যামত াযমফ না।’ তজামদয প্রতক্ষমণয প্রতত াাআমখয খুফ গবীয দৃতি 

তছর। 

াঅতভ একতট তফলয় াঅমরাচনা কযমত বুমরাআ তগময়তছরাভ, াাআমখয এাআ দুতনয়াতফভুখতায য তততন যভভানমদয াঅোয়ন 

কযামনায যক্ষমি খুফাআ প্রস্ত হৃদময়য াতধকাযী তছমরন। তততন তাাঁমদয জনে শু জফাাআ কযমতন এফাং খুফ বামরা খাফায 

তযমফন কযমতন। এভতনবামফ ভানুল মখন কাোাময ামনক তবড় কযতছর, দুাআ-একতদন য য দ-তফজমনয এমককতট 

প্রতততনতধ দর াাআমখয ামথ াক্ষাত কযমত াঅমতন; তখন াাআখ যভভানমদয াঅতধকেতায কাযমণ একার ফকযী ক্রয় 

কমযতছমরন। মামত তাাঁমদয যভভানদাতযমত যকামনা ধযমনয ত্রুতট না য়। এবামফাআ তদন তদন মখন যভভান াঅমযা ফাড়মত 

রাগমরা, তখন াাআখ যখামন একতট যভভানখানা তনভবাণ কমযতছমরন। াঅল্লা তা‘াঅরা যমন কাোামযয তফি বূতভমক 

াঅফামযা ভুতরভমদয ামত তপতযময় যদন। 
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াধাযণ াথী, মাযা ফাাআমযয াধাযণ তফবামগ থাকমতন, তামদয খাফামযয ফেফস্থা াধাযণ ফতডাং যথমকাআ কযা মতা। যমখামন 

রুতট, ডার, ফতজ ফেতীত ানে তকছু ায়া দুাঃামধেয ফোায তছর। মখনাআ ফাতয যথমক যকামনা যভভান াাআমখয ামথ 

াক্ষাত কযমত াঅমতন, তখন তাযা াঅনতেত ময় যমমতন এফাং ফরমতন, চমরা, াঅজমক খাফাময নতুন তকছুয ফেফস্থা মফ, 

যগাত াথফা ানে তকছু। এবামফ াাআখ য. এত াধাতমধ জীফন-মান কযায ময মখন তততন যকামনা তজাদী পময যফয 

মতন, তখন াাআমখয ামথ থাকা াথীমদয জনে ামনক যফত খযচ কযমতন। এখামন তজাদী পমযয কথা ফরা মে; াঅয 

তজাদী পয ফেতীত াাআমখয ানে যকামনা পয যতা তছরাআ না। াঅল্লা তা‘াঅরা যমন তাাঁয এাআ কর কিমক কফুর কমযন। 

এাআ াতধক খযচ কযায কাযমণ াঅতভ াাআখমক একফায ফররাভ, াাআখ এটা তক প্রময়াজমনয যচময় াতততযি খযচ নয়? যতা 

াাআখ ফরমরন, তামদযমক তামদয াফস্থায য যছমড় দা। কাযণ াঅভায ামথ মাযা থামক, তামদয ামনক কি ে কযমত 

য়; তামদয জীফমনয ভয় খুফাআ াংকীণব এফাং তামদয াতধকাাংাআ ানোনে কামজয ুমমাগ ায় না; এভনতক তামদযমক ফভয়াআ 

াতবমামনয জনে প্রস্তুত থাকমত য়। কাযণ কখমনা াাআখ াঅমছন, াঅফায কখমনা মামেন। াঅফায কখমনা পময যফয মেন, 

যতা এাআ াথীযা ফ ভয়াআ ছায়ায ভত াাআমখয াম থাকমছন। এ জনোআ াাআখ এমদয ফোাময ফরমতন, তামদযমক একটু 

াঅরাদাবামফ যদখা দযকায। এতট মে াাআমখয উত্তভ াঅদমবয একতট দৃিান্ত। 

ানুরূবামফ াাআমখয তনযাত্তা কভবীমদয ামথ াাআমখয এক াঅশ্চমবজনক ম্পকব তছর। তনযাত্তায জনে তনধবাতযত এ ফ 

াথীযা শুধুভাি াঅল্লা তা‘াঅরামক ন্তুি কযায জনোআ এ কাজ কযমতন। এ ধযমনয যরামকয ঋণ যকামনাবামফাআ যাধ কযা 

ম্ভফ নয়। কাযণ তাযা তনমজমদয জান, তনমজমদয জীফন উৎগব কময াাআমখয তনযাত্তায জনে ফেস্ত থাকমতন। এভতনবামফ  

তাযা াাআখমক যপাজত কযায জনে াঅল্লায কামছাআ য়ামফয াঅা কযমতন। 

াাআখ উাভা য. যক যপাজত কযায ফোাময ঐ ফ াথীমদয াঅমত্মাৎমগবয একতট ঘটনা াঅভায স্বযণ াঅমছ, াঅপগাতনস্তামন 

ত্রুমড মুদ্ধ শুরু য়ায য াাআখ তফতবন্ন তজামদয ঘাাঁতটমত াফস্থান কযতছমরন। য ভয় াঅতভ াাআমখয ামথ তছরাভ। 

এবামফাআ মখন াঅভযা জারারাফামদ যৌঁছরাভ, তখন াঅপগাতনস্তামন ফোক যফাতবাং শুরু মরা। যাত মত না মতাআ যফাভা 

ফলবমণয ধাযাফাতকতা জারারাফাদ এফাং তায াঅাময এরাকায় যৌঁমছ যগর। াঅভামদয ভমন এাআ াঅাংকা তের, াতচমযাআ 

এাআ যফাভাফলবণ াঅভামদযমক যছাঁময় যপরমফ। াঅভযা যতা জরতদ কমযাআ যখান যথমক ময মায়ায াআো কযরাভ। াঅভযা যমাআ 

ঘময তছরাভ; তায াভমনয তদমক একতট ফাগান এফাং তছন তদমক তকছু কাভযা তছর। ঐ ভয় াঅভায মা ফুমঝ াঅতছর, যাআ 

ানুমায়ী াঅতভ তছমনয তদমকয কাভযাগুমরামকাআ াঅশ্রয়স্থর ফানারাভ। তকন্তু াাআখমক াাআমখয তনযাত্তাকভবীযা াভমনয তদমক 

ফাগামন তনময় যগর। ফাগামনয ভামঝ এভন তকছুাআ যমরন না; মায াঅড়ামর তাযা াফস্থান কযমত াযমফ। তাাআ তাযা াাআখমক 

একতট যদয়ামরয াম ফতময় তদমরন এফাং তাযা াাআমখয াভমন তনমজমদযমক একতট ীাঢারা প্রাচীময তযণত কযমরন। তাযা 

াাআখমক াঅড়ার কময যাখমরন, মতদ াঅঘাত রামগাআ; তামর যমন তামদয গাময় রামগ াঅয াাআখ তনযামদ থামকন। এাআ মরা 

াাআখ এফাং তাাঁয তপাজতকাযীমদয/প্রযীমদয গবীয ম্পমকবয একতট দৃিান্ত। 

ানুরূবামফ াাআখ খুফাআ দানীর তছমরন। াঅল্লায যাস্তায় খযমচয ফোাময একতট গুরুেূণব তদক মরা: তততন তাাঁয ভস্ত 

ম্পতত্ত তপ াফীতরল্লায জনে খযচ কময তদময়মছন। াঅভায একতট ধাযণা, াঅল্লা তা‘াঅরা াাআখমক দুতনয়ামত ম্মাতনত 

কমযমছন এফাং াঅা কতয, জান্নামত তততন তাাঁমক ম্মাতনত কযমফন। যতা এয একতট ফড় কাযণ মরা: তাাঁয ভস্ত ম্পদ 

াঅল্লায যাস্তায় খযচ কময যদয়া। একফায াঅতভ াাআখ াঅফু াপ য. যক তজজ্ঞা কযরাভ, এভন যকান তফলয় যময়মছ, মায 

জনে াঅল্লা তা‘াঅরা ভানুমলয ান্তময াাআখ উাভা য. এয প্রতত এত বারফাা এফাং ম্মান  গ্রণমমাগেতা দান কমযমছন? 

এাআ ফোাময াাআখ াঅফু াপ য. এাআ কথা ফমরতছমরন, াঅভায ধাযণা ানুমায়ী এয কাযণ মরা: তাাঁয ভস্ত ম্পদ াঅল্লায 

যাস্তায় খযচ কময যদয়া। াঅতভ ফররাভ, াঅল্লায কভ! াঅনায কথা এমকফামযাআ তে। 



 

 

 

াআভামভয ামথ াততফাতত তদনগুমরা (ফব-০২) -াাআখ াঅাআভান াঅম-মায়াততয াতপজাহুল্লা 

 

াাআখ য. দামনয ফোাময তছমরন এমকফামযাআ উদায। ামথ ামথ তততন াঅল্লা তা‘াঅরায য বযা কযমতন। তততন খযচ 

কযমত থাকমতন এফাং যফতবীমত াঅল্লা তা‘াঅরায যথমক তযতজমকয াঅা কযমতন। াঅয াঅল্লা তা‘াঅরায ক্ষ যথমক 

তযতজমকয ফেফস্থা কময যদয়া মতা। 

াতধকাাং ভানুলাআ এটা ভমন কমযন যম, াাআখ উাভা য. াঅযমফয যকাতটতত ময় জন্মগ্রণ কমযতছমরন। যকাতটতত থাকা 

াফস্থায় জীফন াততফাতত কমযমছন। াঅফায যকাতটতত াফস্থায় ভৃতুেফযণ কমযমছন। তমফ ফাস্তফতা মরা: াাআখ উাভা য. 

মখন ুদান যথমক যফয মরন, তখন তাাঁয ামনক ম্পদ যরাকান ময়তছর। াঅল্লা তা‘াঅরা যমন ুদামনয হুকুভতমক তদায়াত 

দান কমযন; মাযা াাআখ উাভা য. এয াথব তদময় উকৃত ময় াাআখ উাভা য. এয মমাতগতায যক্ষমি াত গুতটময় 

তনময়তছর। এটা তবন্ন কথা, াঅল্লা তা‘াঅরা যফতবীমত ভুজাতদীন  তামরফানমদয ভাধেমভ াাআখমক াামে কমযমছন। ুদামনয 

তফলময় ভয় মর াঅমরাচনা কযমফা, াআনাাঅল্লা। াঅর কথা মরা: াাআখ মখন ুদান যথমক যফয মরন, তখন তাাঁয 

ম্পমদয াফস্থা এত বামরা তছর না, ভানুল যমরূ ধাযণা কময থামক। তমফ এটা তে, াাআখ তখমনা ম্পমদয ভাতরক তছমরন। 

এতদমে কখমনাাআ াাআখ তজামদয যক্ষমি ম্পদ খযচ কযমত কৃণতা কমযনতন। মায একতট ুস্পি প্রভাণ মরা, াাআমখয 

তনউাআয়কব  য়াতাংটন াঅক্রভমণয তফার খযচ। ৯/১১ াভরায ফোাময এখামন াঅতভ একতট গুরুেূণব তফলয় তুমর ধযমফা, 

াঅমভতযকা এফাং তায যদায াঅযফ-ানাযমফয তভতডয়াগুমরায একতট তনকৃি চতযি মরা: মখন ৯/১১ এয াভরায াঅমরাচনা 

াঅম, তখন তাযা শুধুভাি তনউাআয়মকবয য়ার্ল্ব যেড যন্টায, তথা টুাআন টায়ামযয াঅমরাচনা কমযাআ ক্ষান্ত ময় মায়। যন্টাগন 

 ঐ জাামজয কথা াঅমরাচনা কযা য় না; মা যরতবতনয়ায় ধ্বাং কময যদয়া ময়মছ। এাআ কর যরামকযা য়ার্ল্ব যেড 

যন্টায এয াঅমরাচনা যতা কময; তকন্তু ৃতথফীয ফমচময় যাতিয াতধকাযীমদয ভাথায় াঅঘামতয তফলয়গুমরা উমল্লখ কময 

না। এভতনবামফ মখন ৯/১১ এয াভরায তদন াঅম, তখন াঅমভতযকান যপ্রতমডন্ট য়ার্ল্ব যেড যন্টামযয ধ্বাংস্তুময তনকট তগময় 

তকছু াশ্রু তফজবন তদময় থামক এফাং এাআ যচিা কযমত থামক যম, তকবামফ ভুজাতদীনমদযমক তাংস্র  খুনী াফেস্ত কযা মায়। 

াাাত এটা ফুঝামনায যচিা কময যম, াঅমভতযকা এতাআ ূত-তফি! তাযা যকামনা াযাধ-াআ কমযতন। তমফ ফাস্তফতা মরা: 

এযাাআ মে তাযা; মাযা জাামন যভাণুতফক যফাভা তদময় জাানমক ধ্বাং কময তদময়মছ। তকন্তু ুফানাাঅল্লা! এত তকছু কযায 

ময তাযা এমকফামযাআ ভাুভ  তনমদবাল! 

াযকথা মরা: াাআখ তজামদয যক্ষমি ামনক যফত খযচ কযমতন। এাআ ফোাময াাআখ াঅভামক একফায একতট ঘটনা 

শুতনময়তছমরন। একফায াাআমখয তনকট খুফ াভানে তকছু য়া তছর, ঐ ভয় ৯/১১ এয াভরায প্রতক্ষমণয জনে তনমুি এক 

বাাআ াঅমন এফাং ফমরন াঅভায খুফ ীঘ্রাআ এত টাকা প্রময়াজন। মতদ এাআ টাকায ফেফস্থা য়, তামর াথীমদযমক তযূণবরূম 

গমড় তুরমত াযমফা। াাআখ য. ফরমরন, াঅভায কামছ শুধুভাি াঅগাভী ভা চরায ভমতা খযচ াঅমছ; মা! তুতভ এগুমরা তনময় 

মা। াঅল্লা তা‘াঅরা য়মতা াঅভামক ানে জায়গা যথমক ফেফস্থা কময তদমফন। াঅমর াঅল্লা তা‘াঅরা তাাঁমক ফেফস্থা কময 

তদময়তছমরন। একফায এক বাাআ াঅভামক একতট ঘটনা ফমরতছমরন, য এাআ ঘটনায ভয় উতস্থত তছমরন। একফায াঅমভতযকান 

এমবতমত াঅক্রভমণয জনে তনধবাতযত এক তজম্মাদায াথী াাআমখয কামছ এম ফরমরন, াঅভামদয ঞ্চা াজায ডরায খুফ 

ীঘ্রাআ প্রময়াজন; ঐ ভয় াাআমখয কামছ শুধুভাি ঞ্চান্ন াজায ডরায তছর। াাআখ ঐ বাাআমদযমক ঞ্চা াজায ডরায তদময় 

তদমরন এফাং ফরমত রাগমরন াঅভায কখমনা াতততযি ম্পমদয জনে এত াঅনে রামগতন; মতটুকু াঅনে াঅজমকয এাআ 

াতততযি াাঁচ াজায ডরামযয জনে রাগমছ। াঅজমক াঅভায এ জনে াঅনে রাগমছ, াঅতভ াঅভায ম্পমদয াতধকাাং ম্পদাআ 

তজামদয জনে খযচ কময তদময়তছ। াঅমর তজাদ তপ াফীতরল্লায জনে াাআমখয খযমচয ফোাযতট একতট প্রতদ্ধ তফলয়; মা 

কমরাআ জাতন।  



 

 

 

াআভামভয ামথ াততফাতত তদনগুমরা (ফব-০২) -াাআখ াঅাআভান াঅম-মায়াততয াতপজাহুল্লা 

 

এখামন াঅতভ াভানে তকছুাআ াঅমরাচনা কযমত াযমফা। াাআমখয তজামদয জনে খযমচয ফোাময াঅমযকতট তফলয় াঅমরাচনা কযা 

দযকায। কমরাআ জামনন যম, াাআখ য. তজামদয যক্ষমি ফেয় কযায ফোাময ফড়াআ প্রস্ত হৃদময়য াতধকাযী তছমরন। তকন্তু 

ামনকমরাকাআ এাআ কথায য াফগত নয় যম, াাআখ য. াঅল্লামক ন্তুি কযায রমক্ষে তজামদয জনে ম্পদ ফেময়য যক্ষমি 

খুফাআ তকববামফ খযচ কযমতন। [াঅভামদয াঅয কত ভয় ফাতক াঅমছ তবতড ধাযণ কযায? তবতড ধাযণকাযী বাাআমদযমক 

খুফাআ যমযান যদখা মামে!] যতা াঅতভ এাআ কথা ফরতছরাভ, াাআখ ানোনে ফোাময ম্পদ খযচ কযায যক্ষমি খুফাআ কমঠায 

তছমরন। এাআ ফোাময াঅভায এক াথীয ঘটনা স্মযণ াঅমছ, মখন াঅভযা রুমদয তফরুমদ্ধ তজামদয ভয় যয়াময াফস্থান 

কযতছরাভ; ঐ ভয় াঅভায এক তযতচত বাাআ যখামন এম উতস্থত মরন। ঐ বাাআ, মায ামথ াঅভায এফাং াাআখ াঅফু 

উফাাআদা য. এয ম্পকব তছর। তায য ভুজাতদীনমদয তা’রীভ তাযতফয়াত তফতবন্ন তফলময়য তজম্মাদাতয তছর। ঐ বাাআময়য 

এভন একতট ভাদযাা কযায াআো তছর, যমখামন উত্তভ তক্ষা যদয়া মফ। এভন াঅমরভ-উরাভা ততযী মফ; মাযা ফ ধযমনয 

বামরা কামজ াাংগ্রণ কযমফ। য তছর এাআ ফোাময খুফাআ াঅগ্রী । য াঅভায এফাং াাআখ াঅফু উফাাআদায তনকট এম ফরর, 

াঅতন াঅভায এাআ াআোয ফোাময াাআখ উাভা য. এয ামথ াঅমরাচনা কযমফন াঅয াঅভামক একটু মমাতগতা কযমফন। 

াঅতভ ফররাভ, না, াঅতভ এাআ ধযমনয কাজ ূমফব কখমনা কতযতন; াঅয এটা াঅভায াবো নয় যম, াঅতভ কাউমক াাআমখয 

তনকট তনময় মামফা এফাং ফরমফা াাআখ তামক মমাতগতা করুন। াঅতভ এটা কযমত াযমফা না। তখন য ফরমত রাগর, তামর 

াঅতন াঅভামক একটু াাআমখয ামথ াঅমরাচনা কযায ফেফস্থা কময তদন। তখন াঅতভ ফররাভ, াঅো তঠক াঅমছ; চমরা, াাআমখয 

ামথ াক্ষাত কতযময় যদাআ। াতাঃয ঐ বাাআ াাআমখয ামথ ফমরন এফাং তনতযতফতর াঅমরাচনা শুরু কযমরন, াঅয াাআখ 

ফগুমরা কথাাআ গুরুে কাময শুনমরন। াতাঃয মখন য বাাআ তায াআোয কথা াাআখমক জানামরন এফাং ফরমরন, াঅতভ চাাআ 

এাআ ফোাময াঅতন াঅভামক তকছু াামে মমাতগতা করুন। াাআখ ফরমরন, না, াঅতভ াামে কযমত াযমফা না। এাআ কথা 

শুমন ঐ বাাআ খুফ যমযান ময় যগমরন এফাং ফরমত রাগমরন, এয কাযণ তক? এটা তক যকামনা বামরা কাজ নয়? এমত তক 

ভানুমলয উকায মফ না? ভুজাতদীনযা এয িাযা উকৃত মফ। ঐ ভয় াাআখ ফরমরন, ‚াঅভায তপ্রয় বাাআ! াঅজমক 

তজাদমক তনময় তচন্তা কযায ভমতা যকামনা যরাক যনাআ। তকন্তু এাআ ধযমনয এততভমদয য এফাং ভাদ্রাায য খযচ কযায ফহু 

যরাক যময়মছ। াঅয তজাদ তপ াফীতরল্লা মতদ তঠকবামফ য়; তামর এ ধযমনয ফ ভো দূয ময় মামফ। ুতযাাং াঅজমক 

তজামদ ম্পদ খযমচয ভমতা যকামনা যরাক যনাআ; এাআ তযতস্থততমত াঅতভ তজামদয ম্পদ াঅনামক তদময় তদমফা! এটা মতাআ 

াময না।‛ তখন ঐ বাাআ ামনক াঅপমা  তযতা কযমত রাগমরন। তকন্তু তায তচন্তাধাযা াঅমগয ভমতাাআ যময় যগর এফাং 

াাআমখয ামথ তকব কযমত রাগমরন; তকন্তু াাআখ তনমজয ভমতয য াটর যাআমরন। এাআ তযতস্থততমত াঅভায মে তের, 

াাআখ এটা ভমন কময ফমন তকনা, াঅতভ এফাং াঅফু উফাাআদা ঐ বাাআময়য যাময়য ামথ একভত। তাাআ াঅতভ ফমর উঠরাভ, বাাআ! 

াাআখ যম কথা ফমরমছন, যটাাআ তঠক। াঅয ম্পদ খযমচয যক্ষমি এখন তজাদ তপ াফীতরল্লাাআ যফত কদায। মখন এটা 

ূণবাি ময় মামফ, তখন ানে জায়গায় খযচ কযা মফ। ঐ ভয় ঐ বাাআ াঅমযা তনযা মরন এফাং ফরমরন, াাআখ! াঅতন মতদ 

াঅভামক াামে কযমত না ামযন; তামর এভন কামযা ামথ াঅভায াক্ষাৎ কতযময় তদন, মাযা এাআ ফোাময াামে কযমফ। 

তখন াাআখ াঅফামযা ফরমরন, াঅতভ এটা কযমত াযমফা না। ঐ ফেতি ফরমরন, ুফানাল্লা! এটায ভামঝ াঅফায তক ভো? 

াাআখ ফরমরন, ‚এটা তকবামফ ম্ভফ! একতদমক াঅতভ এ কথা ফরমফা, এখন ফেয় কযায যক্ষমি ফমচময় গুরুেূণব খাত মরা: 

তজাদ তপ াফীতরল্লা, াঅফায াঅতভ াযতদমক ানে তজতনময জনে টাকা চাাআমফা? এটা কযমর যতা কথা  কামজ যকামনা তভর 

থাকমরা না।‛ াতাঃয ঐ বাাআ খুফ যফত তনযা মরন এফাং াাআমখয যথমক এ ফোাময যকামনা ধযমনয পায়দাাআ াতর কযমত 

াযমরন না। 
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াাআমখয াঅদতবক াঅমযকতট তদক এটা তছর যম, াাআখ যরনমদমনয যক্ষমি ামনক ভয় তনমজয ক্ব ভাপ কময তদমতন। এাআ 

ফোাময াঅভায একতট ঘটনা স্মযণ াঅমছ, াঅভামদয এক বাাআ তমতন রুমদয তফরুমদ্ধ মুদ্ধ কমযতছমরন; াতাঃয াাআখ মখন 

ুদামন চমর মান এফাং যখামন তফতবন্ন ফেফা ফাতণজে শুরু কযমরন; তখন যাআ বাাআ াাআমখয তনকট যগমরন। াঅয াাআমখয ঐ 

বাাআময়য প্রতত ামনক াঅত্মতফো তছর। তখন যাআ বাাআ াাআখমক ফরর, াাআখ াঅতভ ভানুমলয কাছ যথমক টাকা য়া তনময় 

ফেফা কময থাতক; এয ভাধেমভ রাব কময তনমজ উকৃত াআ এফাং ভানুলমদযমক উকৃত কতয। তখন াাআখ ফরমরন, এটা 

যতা খুফ বামরা কথা। তখন য ফরর, াঅতভ চাাআ াঅতন াঅভামক তকছু াামে করুন। াাআখ ফরমরন, তঠক াঅমছ, াঅনামক 

াামে কযমফা তকন্তু একতট তব াঅমছ। য ফরর, তবতট তক? াাআখ ফরমরন, যম তজতন াঅতভ াঅনামক তদমফা, যটা াঅভায 

ানুভতত ফেতীত তফতক্র কযমত াযমফন না। উতন ফরমরন, তঠক াঅমছ াঅনায তব াঅতভ যভমন চরমফা। াতাঃয াাআখ একতট 

কাগমজ াাআন কযমত তদমরন এফাং াাআমখয যগাডাউন যথমক ামনক তযভাণ তচতন তনময় যমমত ফরমরন। াাআখ ুদামন ফেফা 

কযমতন; এয ভমধে তচতনয ফেফা তছর। তততন ুদামনয কাযখানা যথমক তচতন ক্রয় কময াাআকাতয তফতক্র কযমতন। াাআখ ঐ 

বাাআমক দ াজায ডরায ভতযভাণ টাকায তচতন যদয়ায জনে এজাজতনাভা তরমখ তদমরন এফাং ফরমরন এটা াঅনামক াঅতভ 

ঋণ তদরাভ। াঅতন এটা তফতক্রয ভাধেমভ ারার তযতজক কাভাাআ কযমফন এফাং মখন এয ভূরে একতিত মফ, তখন াঅভায ঋণ 

তযমাধ কময তদমফন। তকন্তু এাআ তবতট যক্ষা কযমফন, মা াঅনামক তদময়তছ। াতাঃয য ফরর, াআনাাঅল্লা, াঅতভ তা যভমন 

চরমফা। য তচতন তনময় চমর যগর এফাং তফতক্র কযমত শুরু কযর। তকন্তু এাআ বাাআ ভমন য় ফেফা-ফাতণজে ম্পমকব খুফ যফত 

াতবজ্ঞ তছমরন না। তকছুতদন য তায তনকট রবা দাতড়, রবা জাভা তযধানকাযী এক যধাাঁকাফাজমদয তরডায াঅমরা। যম তছর 

প্রতদ্ধ যধাাঁকাফাজ জাভারুর পজর। য াাআখ উাভা য. এয প্রততষ্ঠামন চাকতয কযমতা। যফতবীমত টাকা-য়া াঅত্মাৎ কময 

ফতসৃ্কত য় এফাং য াধাযণ ভানুলমদয ামনক টাকা-য়া াঅত্মাৎ কমযমছ। াফমমল য তনমজমক ভানুমলয াত যথমক 

ফাাঁচামনায জনে াঅমভতযকায ামথ একতিত য় এফাং াাআমখয ফোাময াআনপযমভন তদময় াঅমভতযকা যথমক টাকা উাজবন কযমত 

শুরু কময। যমমতু এাআ জাভারুর পজর (াঅমগ) াাআমখয ামথ থাকমতা; এজনে ঐ বাাআ তায য তফো কময ফম এফাং য 

ঐ বাাআমক ফমর, াঅতভ যতাভামক স্তু বাাআমদয ামথ যমাগামমাগ কতযময় তদমফা। যম যতাভামক ফমচময় যফত ভূরে তদমফ এফাং 

যতাভায যথমক তচতন তনময় যতাভামক য়া তদময় তদমফ। াতাঃয য ঐ বাাআতটমক তচতন তনময় যচক ধতযময় যদয়। যফতবীমত ঐ 

বাাআ তনতশ্চত য়, তামক যদয়া যচকতট তছর জার; য যধাাঁকাফাতজ কমযমছ এফাং তচতন তনময় যগমছ। াতাঃয য তামক ামনক 

খুাঁমজ ফেথব য় এফাং াাআমখয তনকট াঅম। াাআখ য. ফমরন, াঅতভ যতা যতাভামক প্রথমভাআ একতট তব তদময়তছরাভ। তুতভ তব 

বি কমযছ। য ফরর, াঅমর াযাধটা াঅভাযাআ। াঅতভ াঅনায ঋণ তযমামধয জনে তকছু ভয় চাাআতছ। াতাঃয যাআ বাাআ 

ফহুতদন যচিা কময ামধবক ঋণ যাধ কময, াঅয ামধবক ঋণ ফাতক থামক। 

এযয তততন তজযত কময াঅপগাতনস্তামন তামরফানমদয তনকট যৌঁছান। তখন াাআমখয ামথ তায খুফ বামরা ম্পকব তছর। 

াতাঃয ঐ বাাআ াঅপগাতনস্তামন ত্রুমডাযমদয যফাভাফলবমণ ীদ যান। ঐ বাাআময়য াাদামতয য াঅতভ াাআখ য. যক ফতর, 

াাআখ উাভা! াঅতন যতা জামনন, ীদমদয ফতকছু ক্ষভা কময যদয়া য় الدينِاال  ঋণ ফেতীত। যমমতু এাআ বাাআময়য তনকট 

াঅনায ঋণ তছর; এভনতক মত াময না যম, াঅতন তামক ভাপ কময তদমফন এফাং াঅতখযামত প্রততদামনয াঅা কযমফন? 

াতাঃয াাআখ ফরমরন, তঠক াঅমছ, াঅতভ এাআ বাাআমক ক্ষভা কময তদরাভ এফাং এাআ বাাআময়য ামথ াঅভায ভস্ত ভুয়াভারা 

এখামনাআ ক্ষান্ত মরা।  

াঅজমকয াঅমরাচনা এখামনাআ যল কযতছ। াঅগাভী মফব াঅফায কথা মফ, াআনাাঅল্লা। 
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ِعلىِسيد انِحممٍدِوآل هِوصحب هِوسلم. ِالعاملني،ِوصلىِهللاِ  ِاحلمد ِلل ِرب   وآخرِدعواانِأن 

 وبركات هِوالسالم ِعليكمِورمحة ِهللاِ 

 

 

**************************** 

 

 


